EVENTOS – TRADE TURÍSTICO
FEVEREIRO
LACTE 11 – Latin American Corporate Travel & Events Experience
Detalhes: Maior encontro da indústria de eventos e viagens corporativas da América
Latina
Data: xx/02/17 (data ainda não definida)
Local: Grand Hyatt São Paulo
Link: https://alagev.org/lacte12/ / www.alagev.org

XII ESFE - Encontro do Setor de Feiras e Eventos
Detalhes: é um dos maiores eventos do setor de Feiras e Negócios. Surgiu a partir da
experiência do empresário e publicitário, Octavio Neto, presidente do Grupo Radar. O
desafio do Brasil é ter crescimento para ter desenvolvimento e com isso, gerar riquezas,
empregos e prosperidade, numa integração com alto valor.
Data: 23/02/17
Local: WTC - São Paulo
Link: http://esfe.com.br/

ABRIL
WTM – World Travel Market Latin America
Detalhes: A WTM Latin America & Encontro Comercial Braztoa é o imperdível evento
business-to-business (B2B) de três dias que promove a América Latina para o mundo e
traz o mundo para a América Latina, criando oportunidades pessoais e de negócios que
oferecem a nossos clientes conteúdo, comunidades e contatos de qualidade. Acontece
em São Paulo desde 2013.
Data: 04 a 06/04/17
Local: Expo Center Norte, Vila Guilherme, São Paulo
Link: http://www.wtmlatinamerica.com/pt-br

MAIO
CONOTEL – Congresso Nacional de Hotéis
Detalhes: O Congresso Nacional de Hotéis já está em sua 58ª edição. Este evento com
duração de 03 dias tem como principal objetivo trazer informações setoriais e
conhecimento para profissionais da área de hotelaria e afins. Sua programação é formada
por palestras e debates de assuntos de interesse geral de seu público. A ABIH é
responsável pela formulação da grade de conteúdo do CONOTEL.
Data: 09 a 11/05/17
Local: PRO MAGNO – Centro de eventos, Zona Norte de São Paulo
Link: http://conotel2016.com.br/

BNT Mercosul
Detalhes: Foi aproximando pessoas para a realização de negócios que a BNT
MERCOSUL se firmou no mercado como um dos mais importantes eventos de turismo do
Brasil. Ao longo destes 22 anos se inovou, fazendo de um evento uma ótima
oportunidade para o empresário fortalecer seus negócios junto aos OPERADORES e
AGENTES DE VIAGENS, garantindo, assim, a promoção e o fortalecimento de importantes
destinos e atrativos turísticos, em parceria com Estados e Municípios.
Data: 20 e 21/05/16 (ainda sem data para a próxima edição)
Local: Itajaí/ Balneário Camboriú/ Beto Carrero
Link: http://www.bntmercosul.com.br/

JUNHO
Festival de Turismo das Cataratas
Detalhes: O Festival é o maior evento fixo de Foz do Iguaçu e o segundo maior de turismo
da região sul. Devido sua posição geográfica do Brasil, Argentina e Paraguai, possibilita a
promoção de um encontro de negócios entre profissionais de turismo do Mercosul.
Focado principalmente na geração de negócios, no fortalecimento e divulgação do
turismo no âmbito nacional e internacional, busca o desenvolvimento sustentável,
enfatiza as inovações tecnológicas, estimula a produção e disseminação da ciência,
capacita profissionais, impactando positivamente em toda a cadeira produtiva do turismo
local e da região.
Data: 15 a 17/06/16
Local: Rafain Palace Hotel & Convention Center – Foz do Iguaçu
Link: http://festivaldeturismodascataratas.com/

JULHO
MPI LAMEC & II UNECONGRESSO
Detalhes: MPI LAMEC - Conferência Latino-Americana que reúne a maior comunidade de
estrategistas e pensadores do setor de eventos.
UNECONGRESSO - Promovido pela União Nacional dos CVBx e Entidades de Destinos –
UNEDESTINO, o encontro promove debates, painéis, workshops, palestras e
apresentações de cases que discutem uma série de temas relevantes para a indústria do
turismo.
Data: 04/07/16
Local: Expo Center Norte
Link: http://www.mpilamec.com.br/

AGOSTO
ESFE RIO - Encontro do Setor de Feiras e Eventos (Rio de Janeiro)
Detalhes: Com o objetivo de reunir toda a cadeia produtiva do mercado de feiras e
eventos para discutir os novos rumos e as melhorias do setor, e também contribuir para a
atualização profissional dos presentes, além de gerar networking, troca de ideias,

fechamento de negócios e parcerias, o ESFE – Encontro do Setor de Feiras e Eventos,
lança sua primeira edição no Rio de Janeiro.
Data: 30/08/16
Local: Hotel BHG Royal Tulip Rio de janeiro
Link: http://portalradar.com.br/

SETEMBRO
Equipotel
Detalhes: Com 54 anos de existência, a Equipotel - Feira internacional de equipamentos,
produtos, serviços, alimentos e bebidas para Resorts, Hotéis, Pousadas, Motéis, Flats,
Restaurantes, Bares, Botecos, Lanchonetes, Fast Food, Cozinhas Industriais, Lavanderias e
Similares - reúne, há mais de 5 décadas, compradores qualificados e tomadores de
decisão do setor de hospitalidade da América Latina.
Data: 19 a 22/09/16
Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo
Link: http://www.equipotel.com.br/Home/

ABAV Expo Internacional de Turismo
Detalhes: Realizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagens – ABAV, a ABAV
Expo Internacional de Turismo é a mais completa, tradicional e importante feira de
turismo brasileira. Por estar presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a
ABAV consegue absorver as diferentes demandas de seus associados, e com isso,
formatar uma feira para atender as necessidades do principal canal de distribuição de
viagens no Brasil: as agências de viagens. Em um mercado cada vez mais competitivo,
participar da ABAV Expo é estar em contato com os principais elementos que garantam
competitividade ao agente de viagens: negócios, conhecimento e relacionamento. O
sucesso da ABAV Expo resulta do diferencial de ser uma feira idealizada por agentes de
viagens e para os agentes de viagens.
Data: 28 a 30/09/16
Local: Expo Center Norte, Vila Guilherme, São Paulo
Link: http://www.abavexpo.com.br/

NOVEMBRO
FESTURIS Gramado – Tourism Trade Show
Detalhes: Considerada a feira de negócios de resultados mais efetivos para o trade
brasileiro e sul-americano, a feira internacional de turismo reúne significativa amostra do
setor no sul do Brasil. Em dois dias de intensa atividade, o FESTURIS propicia o clima ideal
para a concretização de negócios e parcerias que geram sólidos resultados durante todo o
ano.
Data: 03 a 06/11/16
Local: Gramado – Centro de eventos Serra Park
Link: http://www.festurisgramado.com/

